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Chtûl bych se zeptat, zda je moÏno
nûjak pfiedejít problému s osinkami
trav. Bydlíme na sídli‰ti, kde je
ãásteãnû udrÏovaná parková úprava
a vstup psÛ na trávník je zde
neÏádoucí. Dokonce se zde ãas od
ãasu objeví i cedulka s vysloven˘m
zákazem volného venãení psÛ. Pro
venãení psÛ je naopak vymezen pás
neudrÏované zelenû, kde mohutnû
bují rÛzné trávy a plevele. Nikdo to
zde neseká. Uschlé klásky trávy jsou
bûÏnû pfiíãinou zánûtÛ u‰í u mnoha
psÛ, u fiady z nich i opakovanû. Je‰tû
hor‰í situaci jsme zaznamenali
u na‰eho ãtyfiletého kokr‰panûla. UÏ
jsme s ním byli na veterinû tfiikrát.
Dvakrát mûl klásek trávy v u‰ích,
v loÀském roce dokonce i v nosu. Po
nûkolika t˘dnech marn˘ch pokusÛ
o vyléãení rinitidy bûÏn˘mi léky jsme
byli na‰ím veterináfiem odkázáni do
Brna na fakultu. Zde mu nakonec
na‰li kousek staré trávy v jedné
nozdfie, ale potvrdili i plísÀovou
infekci. ZároveÀ jsme byli upozornûni
na nebezpeãí, Ïe situace se mÛÏe
kdykoliv opakovat. To bychom
samozfiejmû nechtûli, neboÈ ná‰ pes
zánûtem velmi trpûl, pro zákrok musel
b˘t uspán a rovnûÏ celá léãba byla
ekonomicky dost nároãná. MÛÏete
nám poradit jak psa chránit?

Z. D., Pardubice
Rada mÛÏe mít v tomto pfiípadû fiadu po-
dob. Pfiedev‰ím lze vznést dotaz na va‰e
místní zastupitelstvo, proã není zeleÀ peã-
livûji udrÏována. Za psa jistû platíte pocti-
vû nemal˘ poplatek, a proto máte na po-
dobnou sluÏbu nárok. Ostatnû neudrÏo-
vané porosty plné rÛzn˘ch plevelÛ jsou
ãasto zdrojem alergií u lidí a rovnûÏ mís-
tem ukládání rÛzn˘ch nevhodn˘ch od-
padkÛ. Druh˘m doporuãením je snaÏit se
místÛm s porostem usychajících trav ra-
dûji vyhnout. To neb˘vá lehké, ale ãasto
lze volit trasu procházky tak, aby se riziko
omezilo na minimum. V úvahu pfiipadá
i ochrana nosu psa. Pokud je vá‰ pes zvy-
kl˘ nosit ko‰ík, bylo by moÏno mu, ales-
poÀ v nejinkriminovanûj‰ím období, opat-

fiit ko‰ík jemnou síÈovinou, která by mohla
riziko prÛniku trav omezit jako jak˘si filtr.
BûÏnû se v‰ak v podobn˘ch situacích do-
poruãuje zásada zv˘‰ené kontroly. V mís-
tech s nebezpeãn˘m porostem není radno
nechat psa volnû pobíhat bez dohledu. Po-
kud u psa na procházce zaznamenáte ná-
hlé k˘chání, tfiepání hlavou a olizování, je
tfieba ihned zkontrolovat, zda ãást trávy
nevyãnívá z nozder. MÛÏete se opatrnû po-
kusit trávu vytáhnout, ale není to snadné,
neboÈ podráÏdûní nosu je velmi silné
a pes je v takové situaci ãasto tûÏko ovla-
dateln˘. Ideálním fie‰ením je potom ihned
vyhledat veterinárního lékafie. Pokud se
jedná o pfiípad cizího tûlesa v dutinû nos-
ní, kdy je lékafiská pomoc vyhledána velmi
rychle (fiádovû v hodinách, maximálnû bû-
hem 48 hodin), je zákrok relativnû snadn˘.
To ov‰em neznamená, Ïe se jedná o pouhé
vytaÏení klásku „naslepo“. I zde je nûkdy
nutné pouÏít optickou kontrolu (vût‰inou
se jedná o rigidní endoskop), coÏ umoÏ-
Àuje bezpeãné a rychlé vyfie‰ení problé-
mu. Cizí tûleso je v takov˘ch pfiípadech
pomûrnû brzy odhaleno, neboÈ b˘vá jen
ãásteãnû pfiichyceno ke sliznici stûny duti-
ny nosní. K odstranûní se pouÏívají jemné
kle‰tiãky a cel˘ zákrok je detailnû kontro-
lován optikou rigidního endoskopu. Znaã-
nû se zkracuje i doba potfiebné anestezie.
Pokud je ale náv‰tûva specializovaného
pracovi‰tû oddalována, skuteãnû hrozí ri-
ziko chronicky probíhajícího zánûtu, ne-
zfiídka kombinovaného s bakteriální, kva-
sinkovou nebo plísÀovou infekcí. Samot-
né odstranûní cizího tûlesa je v tûchto pfií-
padech rovnûÏ mnohem sloÏitûj‰í, neboÈ
okolní sliznice s osinkou reaguje a je po-
dráÏdûna. Vysoké koncentrace hlenu, hni-
su nebo i krvácení potom orientaci pfii ri-
noskopickém zákroku hodnû ztûÏují.
Z vlastní klinické praxe vím, Ïe pokud jed-
nou klient se sv˘m pejskem podstoupí ta-
kovou nároãnou anabázi, pfií‰tû je jiÏ
mnohem pozornûj‰í. Souãasnû je nutno
uvést, Ïe skuteãnû existují i pfiípady, kdy
jsme odstraÀovali kousky trav z nosu psa
opakovanû. Opravdu nelze doporuãit nic
lep‰ího, neÏ jsem uvedl v˘‰e. Tedy dÛraz
na ãistotu vnûj‰ího prostfiedí, dobrou kon-

trolu psa pfii venãení a v nûkter˘ch pfiípa-
dech i vytvofiení filtru.

Chovám deset let ãeského fouska.
PÛvodnû byl ãasto vyuÏíván i pro
aktivní práci v lese. V posledních dvou
letech je v‰ak uÏ pomalej‰í, a proto
tráví vût‰inu ãasu odpoãinkem na
zahradû. Obãas u nûj zaznamenám
nával ka‰le a krátkodobé du‰ení.
Situace se v‰ak vÏdy zakrátko sama
upraví. Veterinární lékafi mi naznaãil,
Ïe se mÛÏe jednat o onemocnûní,
které souvisí s vûkem, a vyslovil
podezfiení na onemocnûní obûhového
systému. JelikoÏ jsem sám kardiak,
musím pfiiznat, Ïe se mi zdá tato
diagnóza skuteãnû velmi
pravdûpodobná. Co mám dûlat?
Existuje nûjaké schéma léãby psa
s onemocnûním srdce? J. I., Trutnov
V kaÏdém pfiípadû bude vhodné nav‰tívit
veterinárního lékafie, kter˘ se zab˘vá dia-
gnostikou onemocnûní srdce a obûhové-
ho systému. Kromû bûÏn˘ch klinick˘ch
vy‰etfiení bude nejspí‰ provedeno i EKG,
ultrasonografické vy‰etfiení srdce a usku-
teãnûno i radiografické vy‰etfiení dutiny
hrudní. Nelze vylouãit, Ïe se v tomto pfií-
padû mÛÏe jednat o dilataãní kardiomyo-
patii. PostiÏeny mohou b˘t jen nûkteré
ãásti srdce, ale není vylouãenou ani cel-
kové postiÏení v‰ech srdeãních dutin.
S léky velmi opatrnû, dokud nebude jasnû
stanovena diagnóza! Automatické nasa-
zení lékÛ chovatelem mÛÏe b˘t zdrojem
váÏného rizika po‰kození zdraví pacienta.
Napfiíklad pfii léãbû dilataãní kardiomyo-
patie je mnohem vût‰í dÛraz kladen na
ACE-inhibitory a látky blokující speciální
adrenergní receptory (beta) neÏ na podá-
vání klasick˘ch digitalisov˘ch preparátÛ
(digoxin). Du‰nost zpÛsobená tvorbou
otokÛ mÛÏe b˘t sníÏena pfii správném na-
sazení vhodn˘ch diuretik, vÏdy souãasnû
s dodrÏením zásady stálého pfiístupu pa-
cienta ke zdroji pitné vody. �

Veterinární poradna
Na va‰e dotazy odpovídá prof. MVDr. Z. Knotek, CSc.
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